
Op 2 oktober j.I. is door het 
NOVA-kantoor onderstaande 
brief met agenda verzonden: Aan 
de besturen van de bij de NOVA 
aangesloten verenigingen. Aan de 
rechtstreekse individuele leden 
van NOVA. Nieuwegein, 2 oktober 
1985.  
UITNODIGING 
voor een algemene Ledenverga-
dering ter behandeling van een 
statutenwijziging. Het bestuur 
van de NOVA nodigt u uit tot een 
Algmene Ledenvergadering op: 
zaterdag , 2 november 1985 
te 10.00 uur 
in Cultureel Centrum 'De Ree-
horst' te Ede 
ter behandeling van een agenda 
mede omvattend een statuten-wij-
ziging als in bijlagen wordt voor-
gesteld. 

Artikel 24-1 van de vigerende sta-
tuten vereist voor een statutenwij-
ziging een quorum van 2/3 der 
stemgerechtigde leden. Mocht dit 
quorum op 2 november a.s.   niet  
gehaald   worden,   dan vindt 
volgens art. 24-2 een tweede en 
dan beslissende Algemene Le-
denvergadering   plaats  met  een 
eenzelfde agenda, op: zaterdag 9 
november 1985 te 10.00 uur in 
Cultureel Centrum 'De Reehorst' 
te Ede. 
Voorzover nodig, nodigen wij u nu 
reeds uit voor deze tweede 
vergadering. Mocht deze niet 
nodig zijn dan zullen wij u daarvan 
omgaand berichten. 
Wij verzoeken u de volmacht voor 
de gedelegeerde, die wij bijgaand 
toezenden, vóór 28 oktober a.s. 
aan het NOVA-kantoor te willen 
retourneren. Uw gelijktijdig bericht 
terzake deelname aan de lunch a 
ƒ 17,50 per persoon (ter plaatse te 
voldoen) zien wij daarbij tevens 
tegemoet.  
Met hoogachting,  
voor het bestuur,  
drs. W. H. A. Couwenbergh 
voorzitter 

  

LANDELIJK  

Zie voor amateurfilmers belang-
rijke NOVA-adressen pag 24 van 
ons juli/augustusnummer. 

 

AGENDA voor de Algemene Le-
denvergadering van de NOVA 
op 2 november cq. 9 november 
1985 in cultureel Centrum 'De 
Reehorst' te Ede.  

1. Opening door de voorzitter. 
2. Ingekomen stukken en mede 

delingen. 
3. Voorzover gereed, vaststelling 

verslag Algemene Ledenver 
gadering dd. 31 augustus jl. 
(wordt na gereedkomen na 
gezonden). 

4. Behandeling   bijgaand  voor 
stel tot statuten-wijziging. 
Gezien materieel de uitgangs 
punten van deze wijziging in 
de Algemene Ledenvergade 
ring van 31 augustus jl. zijn 
vastgesteld, is nu aan de orde 
de toetsing van de voorge 
stelde wijziging aan deze uit 
gangspunten. 
Voor de goede orde verzoe-
ken wij u eventueel amende-
menten op de voorgestelde 
statuten-wijziging schriftelijk 
en ondertekend in te willen 
zenden aan het NOVA-kan-
toor vóór 28 oktober a.s. 
Copieën hiervan zullen dan 
ter vergadering worden 
uitgereikt. 

5. Machtiging aan het dagelijks 
bestuur om de vastgestelde 
statuten-wijziging bij de nota 
ris te doen verlijden. 
Machtiging aan de notaris om 

die wijzigingen, die hij uit 
hoofde van zijn verantwoor-
delijkheid noodzakelijk acht, 
in de vastgestelde statuten-
wijziging aan te brengen. 

6. Machtiging aan de Algemene 
Ledenvergadering      (nieuwe 
stijl), zoals die zal bestaan na 
goedkeuring van de statuten 
wijziging om: 
- de jaarrekening 1985, 
- het jaarverslag 1985, 
- de begroting en contributie 

1986, 
- en voorzover nodig het ver 

slag van de Algemene Le 
denvergadering dd. 31 au 
gustus jl. 

vast te stellen. 
7. Terugtreden   van   de   leden 

verenigingen   en   individuele 
leden. 

8. Aftreden bestuur. 
9. Rondvraag. 

10. Sluiting Algemene Ledenver-
gadering (oude stijl). PAUZE. 

Naschrift  
Wie op basis van de adressering 
aanneemt dat de brief (dus) aan 
alle rechtstreekse NOVA-leden 
verzonden is, is op het verkeerde 
been gezet. Vandaar het ook op-
nemen van deze brief in Film-
beeld. De concept-statuten heb ik 
vanwege hun omvang niet in Film-
beeld overgenomen. Ze zijn des- 

gewenst  aan  te  vragen  bij   het 
NOVA-kantoor. 
Iets anders is dat bij de nu gebe-
zigde manier en 'timing' van het 
oproepen voor de genoemde ver-
gaderingen de geïnteresseerde le-
den nauwelijks of niet de kans 
krijgen de nieuwe concept-statu-
ten te beoordelen en amendemen-
ten voor te stellen. Je kunt je 
trouwens afvragen of aan artikel 
24, lid 3 van de geldende statuten 
(inhoudende: tenminste 4 weken 
te voren oproepen) voldaan is 
door het niet-onderte-kende 
verslag in Filmbeeld van de 
algemene ledenvergadering dd. 
31 augustus 1985. Zie het okto-
bernummer van Filmbeeld, pag. 
24, 4e kolom. 
Er bestaan nog een paar dingen. 
Sommige districten vinden 'onaf-
hankelijke', totnutoe rechtstreeks 
bij de NOVA aangesloten ama-
teurfilmers een arbeidsintensieve 
en geld-kostende zaak. Terecht. 
De huidige NOVA-voorzitter (zie 
boven) heeft me enkele maanden 
geleden telefonisch verklaard dat 
dan maar het NOVA-kantoor het 
nodige moest doen en daarvoor 
betaald worden. Ik weet niet of dat 
nog geldt. Iets anders is dat er 
over de voortzetting/opvolging 
van Filmbeeld ingaande 1986 
niets te melden valt. Ik wil er best 
op vertrouwen dat er een opvol-
ging komt. Alleen. . . ik ken die 
nog niet. 

Aad Kooy 

Ter attentie van al onze 
(rechtstreekse) NOVA -leden  


